
 

COROLLA



НИЕ Я ПРАВИМ
ХИБРИД

Най-продаваният модел автомобил в 
света сега стана още по-привлекателен. 
С иновативно самозарядно хибридно 
задвижване и напълно нов подход към 
проектирането и инженеринга Corolla се 
завръща – още по-забавна за управление. 
Елегантната нова визия отговаря напълно на 
динамичния дух на Corolla, докато високите 
технологии и модернизираните функции за 
безопасност гарантират, че Corolla е  
по-добра от когато и да било.

НОВАТА COROLL A HYBRID. 
НИЕ ИЗБИРАМЕ ХИБРИД .
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COROLL A

COROLLA

ВИЕ  
Я 

ПРАВИТЕ 

От 1966 г. Toyota Corolla е синоним на уникална 
комбинация от стил, надеждност и удоволствие от 
шофирането. Сега, 45 млн. произведени автомобила 
по-късно, Corolla отново е лидер благодарение на 
уникалната самозарядна хибридна технология.  
А с иновативни технологии, по-добро оборудване 
и изцяло нов дизайн, Corolla би била най-доброто 
решение, което сте взимали някога.
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НИЕ  
Я 

ПРАВИМ 
САМОЗАРЯДНА

Показаните изображения са илюстративни
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ПОЗИТИВЕН
ЗАРЯД

Със своето пъргаво 1,8-литрово хибридно задвижване 
новата Corolla превръща шофирането в удоволствие. 
Изтънчена, тиха и невероятно ефективна, Corolla 
разчита на електромотор, който работи в хармония 
с бензиновия двигател, за да осигури ускорение, от 
което се нуждаете, когато ви потрябва – точно както 
бихте очаквали от компания, която прави хибриди 
повече от 20 години. И тъй като автомобилът се 
зарежда чрез постоянна регенерация на енергия, 
дори няма да бъде необходимо да я включвате към 
електрическа мрежа. Това е хибрид в истинския 
смисъл на думата.

ПЪРГАВА ,  ИЗТЪНЧЕНА И 
НЕВЕРОЯТНО ЕФЕКТИВНА

ХИБРИД

ВИЕ И ДАВАТЕ 
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СПЕЦИФИКАЦИИ  
НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Новата Corolla е базирана на платформата 
Toyota New Generation Architecture (TNGA). 
В резултат на това центърът на тежестта 
е по-нисък и каросерията е по-устойчива 
на усукване, като осигурява по-динамично 
управление и усещане за повече контрол. 
Усъвършенстваното окачване осигурява 
по-нежно, по-тихо и по-комфортно 
пътуване, докато 1,8-литровият бензинов 
хибрид гарантира въодушевяващо, 
но и икономично придвижване. Има 
и алтернатива в лицето на нашия 
усъвършенстван 1,6-литров бензинов 
двигател, който има характеристики, на 
които можете да разчитате във всяка 
ситуация на пътя.

ПРОЕКТИРАНА ЗА УДОВОЛСТВИЕ

ЕФЕКТИВНА
НИЕ Я ПРАВИМ

*Смесен цикъл
CVT=безстепенна скоростна 
трансмисия
e-CVT = eлектронно управляема 
безстепенна трансмисия

Показаните изображения са илюстративни

ХИБРИД
1,8 л бензинов хибрид e-CVT

Макс. мощност к.с. по DIN 121
Разход на гориво* л/100 км 4,4-5,2

Емисии на СО2* г/км 100-119
Ускорение 0–100 км/ч 11 сек

БЕНЗИН 
1,6 Valvematic  6-степ. ръчна трансмисия

Макс. мощност к.с. по DIN 130
Разход на гориво* л/100 км 6,3-7,3

Емисии на СО2* г/км 143-164
Ускорение 0–100 км/ч 9,7 сек

БЕНЗИН

1,6 Valvematic CVT

Макс. мощност к.с. по DIN 130
Разход на гориво* л/100 км 7,1-7,4

Емисии на СО2* г/км 160-167
Ускорение 0–100 км/ч 10,2 сек
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ВИЕ ВЪРВИТЕ НАПРЕД 
С НЕЯ

УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО
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НИЕ 
Я

 ПРАВИМ 
АТРАКТИВНА

Показаните изображения са илюстративни

8



СТИЛНА

ДИЗАЙН

Каросерията на новата Corolla се 
характеризира с фини линии, силует, 
излъчващ динамика и стойка, която създава 
усещане за могъщество. Голям брой 
екстериорни компоненти като LED-фарове, 
решетки в пиано лак, хромирани акценти 
и двуцветни алуминиеви колела придават 
уникален дизайн на екстериора. Тук стилът 
и субстанцията са в пълен баланс.

ИЗТЪНЧЕНА И ДИНАМИЧНА – 
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

ВИЕ Я ПРАВИТЕ 
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Новата Corolla разполага с интелигентно 
проектиран премиум интериор. Просторен 
и максимално ергономичен, кокпитът 
поставя всички функции максимално близо 
до пръстите на водача, като същевременно 
предлага комфорт за всеки пътник в купето.  
С отопление на предните и задните 
седалки, удобни зони за съхранение, 
двузонов климатик и създаващо приятна 
атмосфера синьо амбиентно осветление, 
новата Corolla е място, в което се чувствате 
комфортно, накъдето и да сте се запътили.

НИЕ Я 
ПРАВИМ

ИЗТЪНЧЕНА

ПРОСТРАНСТВО И УДОБСТВО 
ЗА ВСИЧКИ

Показаните изображения са илюстративни
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КОМФОРТ

КОМФОРТНА
ВИЕ Я ПРАВИТЕ
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НИЕ МОЖЕМ 
ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ
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Новият кокпит съчетава забележителен 
интериорен дизайн с набор от полезни 
технологии, които са изключително лесни 
за употреба. Шестте високоговорителя 
осигуряват кристално чист звук, а 
мултимедийната и навигационна 
система Toyota Touch® 2 разполага с 
8-инчов цветен тъчскрийн. А с гласово 
разпознаване вие можете да осъществявате 
повиквания и да контролирате музиката, 
без да вдигате ръцете си от волана, 
наслаждавайки се на напълно „свързано“ 
шофиране.

ВИЕ МОЖЕ ДА 
БЪДЕТЕ УЛЕСНЕНИ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ, 
ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНОЛОГИИ В КОКПИТА

Показаните изображения са илюстративни
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НИЕ Я
ПОДГОТВЯМЕ

Показаните изображения са илюстративни
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Безопасността не е опция - тя е стандарт. 
Във всички нива на оборудване 
Corolla е оборудвана с Toyota Safety 
Sense – набор от усъвършенствани 
функции за безопасност, които правят 
шофирането по-лесно и по-безопасно 
за вас и другите на пътя.  Системата за 
предотвратяване на удар (Pre-Collision 
System) e усъвършенствана  с функция за 
разпознаване на пешеходци нощем, което 
позволява на автомобила да забелязва 
хората по пътя и автоматично да реагира, 
ако е необходимо - без значение колко е 
тъмно навън. Освен това с новата Daytime 
Cyclist Detection технология, Corolla 
забелязва колоездачите през деня.

СИГУРНО 
У ДОМА

СПОКОЙСТВИЕ ВЪВ ВСЕКИ 
МОМЕНТ

ВИЕ СТИГАТЕ 

БЕЗОПАСНОСТ

И ОЩЕ

Адаптивен круиз контрол за  
всякаква скорост (ACC)
Поддържайте постоянна скорост, 
без да настъпвате педала на газта, 
като същевременно поддържате 
предварително зададена минимална 
дистанция спрямо превозното средство 
отпред. Ако това разстояние се увеличи 
или намали, системата намалява или 
увеличава скоростта, за да се запази 
дистанцията между автомобила и 
превозното средство отпред.

Система за предупреждение при 
напускане на пътната лента (LTA)
За да се позиционира на пътя, 
автомобилът използва или маркировката 
на пътната лента, или траекторията 
на превозното средство отпред. Ако 
автомобилът започне да се отклонява 
неволно от центъра на лентата, 
асистентът за кормилното управление се 
включва с корекция в курса.

Автоматично превключване 
 дълги/къси светлини (AHB)
Открива светлините на идващите 
насреща превозни средства и трафика 
напред и при постоянно следене яркостта 
на пътното осветление позволява 
превключване между дълги и къси 
светлини за по-безопасно шофиране 
през нощта.

Система за разпознаване на пътните 
знаци (RSA)
Следи пътните знаци напред и показва 
важна информация като моментното 
ограничение на скоростта така, че да  
го видите ясно.

15



COMFORT
 — Антиблокираща спирачна система  
с електронно разпределение на 
спирачното усилие и спирачен асистент 
(ABS+EBD+BA) 

 — Системата за управление на 
динамичната устойчивост (VSC)

 — Асистент за потегляне по наклон (HAC)
 — Предупредителна система за ниско 
налягане в гумите 

 — Предни седалки намаляващи степента 
на травмите при камшичен удар

 — Климатик
 — 4,2" TFT мултиинформационен дисплей
 — Централeн панел на инструменталното 
табло със сензорни бутони

 — Предни и задни електрически стъкла
 — Регулируем  волан с електрическо 
сервоусилване

 — Интелигентен Адаптивен Cruise Control
 — Контролиранe на аудиосистемата  
от волана

 — Радио-CD с 6 тонколони
 — CD-плейър поддържащ MP3 и WMA 
(Windows Media Audio)

 — Aux in + USB вход 1 бр. и 12V изход  
на централната конзола

 — 15" стоманени колела с гуми 195/65R15

Показаните изображения са илюстративни
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СЪЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, 
КОМБИНИРАНИ ЕКСПЕРТНО –  
ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНАTA TOYOTA 
SAFETY SENSE ДО ПЪРВОКЛАСНИ 
КОМФОРТНИ ФУНКЦИИ И 
МУЛТИМЕДИЯ.

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

BUSINESS
 — Електрическа ръчна спирачка 
 — Стартиране на двигателя с бутон 
 — Предни и задни паркинг сензори 
 — Двузонов автоматичен климатик с 
въздуховоди за задните места

В допълнение към ниво COMFORT
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EXECUTIVE
 — LED Фарове за мъгла
 — 7" TFT мултиинформационен дисплей 
зад волана

 — Алуминиеви 16" колела и гуми 
205/55R16

 — Автоматичен двузонов климатик и 
въздуховоди за задните места

 — Електрическа ръчна спирачка
 — Хромирани рингове на приборното 
табло и въздуховодите

 — Дигитален скоростомер
 — Електрически настройваща се лумбална 
опора в седалката на водача

 — Мултимедийна система Toyota Touch® 2  
с  8" сензорен дисплей

 — Подгряване на предните седалки
 — Задна камера за подпомагане на 
паркирането с визуализация на  
7" дисплей 

 —  Сенник за водача и спътника му  
с огледало и осветление

 — Електро-хроматично огледало
 — Кожен волан
 — Кожена топка на скоростния лост с хром 
апликация

 — Заден подлакътник с чашкодържатели

В допълнение към ниво Comfort

Показаните изображения са илюстративни
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СТАЙЛИНГ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ 
И ФУНКЦИИ, СЪЗДАДЕНИ ДА 
ОСИГУРЯТ НА ВАС И ВАШИТЕ 
ПЪТНИЦИ НЕЩО ПОВЕЧЕ.

EXECUTIVE 
+

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

 — LED светлинни водачи – дневни 
светлини и LED комбинирани задни 
светлини 

 — Система за безконтактно отключване и 
стартиране    

 — LED Дву-лъчеви предни светлини и  
LED мигачи на автомобила -  
Smart Entry & Start

 — Затъмнени задни стъкла  
 — Светло-синьо амбиентно осветление в 
предните и задните врати, на предната 
ниша и предните чашкодържатели

 — Осветление в долната част на таблото 
„сигнатура”  

 — Автоматично сгъване на страничните 
огледала

В допълнение към ниво Executive
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ИЗОБИЛИЕ ОТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПОВЕЧЕ СТИЛ ЗА ТЕЗИ, КОИТО 
ТЪРСЯТ АВТОМОБИЛ, ОТГОВАРЯЩ 
НА АМБИЦИИТЕ ИМ И ТЕХНИЯ 
ЛАЙФСТАЙЛ.

LUXURY

Показаните изображения са илюстративни
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НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

 — 17" Двуцветни, черни алуминиеви 
колела с машинно шлайфани 
повърхности  
(10 лъча и гуми  225/45 R17)

 — Предупреждение за ниско ниво на 
течността за чистачки 

 — Долна предна решетка в пиано лак                                                
 — Интелигентна самонасочваща се 
система за паркиране (Simple IPA)

 — Хромирана вложка в предната броня 
 — Декоративен шев на предното табло
 — Седалки с комбинация текстил и 
имитация на кожа

 — Шумоизолиращ слой на предното 
стъкло              

 — Интелигентни предни и задни паркинг 
сензори с функция за автоматично 
спиране                                                 

 — Волан с подгряване
 — Задни седалки с подгряване
 — Безжично зареждане на мобилен 
телефон

В допълнение към ниво Executive +
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ВЪРХОВАТА COROLLA СЕДАН, 
ПРЕДЛАГАЩА НАЙ-ДОБРИТЕ 
ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, ФУНКЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ.

LUXURY +
НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

 — 18" Двуцветни, черни алуминиеви колела с 
машинно шлайфани повърхности (1 лъча) и 
гуми 225/40 R18  

 — Цветен 7" TFT мултиинформационен дисплей 
с 3D ефект   

 —  Система следяща трафика зад автомобила 
(Rear Cross Traffic Alert)  

 — Информационен дисплей на челното стъкло 
Head Up Display     

 — Системата за следене на мъртва точка  
(Blind Spot Monitor)  

В допълнение към ниво Luxury

Показаните изображения са илюстративни
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MyT представлява набор от услуги за 
свързаност за вашия автомобил, създадени 
да направят живота ви по-лесен. Чрез 
приложението MyT вие ще можете да се 
свързвате и да поддържате контакт с вашата 
Toyota. Например, вие можете да планирате 
пътуванията, преди да потеглите, а след това 
да изпратите дестинацията директно към 
навигацията на автомобила. А ако последната 
част от пътуването ви трябва преминете пеша, 
отново можете да споделите указанията на 
навигацията – с вашия смартфон. А може би 
най-полезното от всичко е, че никога няма 
да забравите за следващото си посещение 
в сервиза благодарение на функцията за 
напомняне, свързана директно с километража 
на автомобила. Така с помощта на MyT вие 
ще можете да си спестявате всеки ден време, 
пари и притеснения.

ВРЪЗКАТА
НИЕ СЪЗДАВАМЕ

За повече информация посетете www.toyota-europe.com/MyT
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СЪБИТИЯТА
ВИЕ СЪЗДАВАТЕ 

Share To Car
Планирайте комфортно 
пътуването от дома си или 
от където и да се намирате. 
С MyT можете да изпращате 
дестинации директно до 
навигационната система на 
автомобила.

Find My Car
С помощта на Google Maps 
функцията Find My Car ви казва 
къде се намира автомобилът, 
така че няма да се налага да 
помните къде е паркиран. 

Driving Data 
Записва и осигурява преглед 
на всички данни за шофиране, 
включително скорост, 
ускорение и пробег.

Car To Door 
Услугата прехвърля данни от 
навигационната система към 
вашия смартфон за пътувания, 
които завършват пеша.

Service Reminders 
Благодарение на електронните 
напомняния за сервизиране, 
базирани на актуалния пробег, 
вие никога няма да пропуснете 
планово посещение в сервиза.

M yT
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АКСЕСОАРИ

С оригиналните аксесоари на Toyota 
вие придавате на Corolla седан вашия 
лайфстайл и я правите по-практична 
спрямо вашите нужди.

ЗА Д А ПАСВА НА ВАШИЯ СТИЛ
Оставете изтънчен хромиран отпечатък върху вашата Corolla седан с 
лайстни на праговете и багажника.

ПАКЕТ ХРОМ

Странични лайстни
Блестящ хромиран акцент, който 
преминава по продължението на всяка 
страна на вашата Corolla и под вратите.

Долна лайстна на задния капак
Хромирана лента, която е разположена 
точно под издадената част на капака на 
багажника и следва линиите на задните 
светлини, като привлича погледите към 
задницата на вашия автомобил.
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АКСЕСОАРИ

Добавете към динамичните линии на вашата Corolla седан пакет от 
подобрения, които ще я правят по-атрактивна на пътя.

СТИЛЕН ПАКЕТ

Заден спойлер
Подобрява аеродинамиката на вашия 
автомобил, като същевременно добавя 
естетична спортна нотка към дизайна.

Лайстни на праговете
Защитете боята върху праговете на вашия 
автомобил с комплект лайстни, декорирани 
с логото Toyota Hybrid.
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АКСЕСОАРИ

Сега вече можете да взимате още повече багаж със 
себе си благодарение на рейки на покрива и кутия за 
ски, създадени специално за Corolla седан.

ПАКЕТ ЗА ВАКАНЦИЯТА
Кутия за ски Thule Motion 800
Тази аеродинамична кутия за съхранение 
добавя място за ски, сноубордове и всичко 
друго, което бихте взели със себе си по 
време на ваканцията. С ключ, който не 
може да махнете, докато не заключите 
всички ключалки, и с лесен достъп от 
всяка страна ще се радвате на сигурност и 
удобство едновременно. 

Рейки за покрива
Наслаждавайте се на допълнително място 
за багаж със заключващите се алуминиеви 
рейки за покрива. Лесни за монтаж, те са 
разположени ниско, за да бъдат намалени 
шумът от вятъра и аеродинамичното 
съпротивление. 
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АКСЕСОАРИ

Калобрани
Не давайте шанс на хвърчащата кал, 
изхвърляната вода и малките камъчета 
да развалят лаковото покритие в долната 
част на автомобила, като поставите 
калобрани зад всички колела. 

Покритие за багажника
Предпазвайте товарния отсек от мръсотия, 
надрасквания и други вреди с покритие  
за багажника, направено по размер и  
с повърхност срещу плъзгане.

Предпазна лайстна за задната броня
Вашата Corolla седан ще запази красотата 
си със защитна лайстна на задната броня, 
за да не драскате боята при товарене или 
разтоварване.

Пазете вашата Corolla седан във възможно 
най-добро състояние с аксесоари, създадени 
да я предпазват от драскотини и леко удряне, 
характерни за всекидневието.

ПАКЕТ „ЗАЩИТА“
Всеки хибрид на Toyota предлага безброй 
предимства, сред които и атрактивен дизайн. 
Този комплект от аксесоари е вдъхновен от 
хибридната енергия на Corolla седан.

ПАКЕТ HYBRID

Калъф за ключа
Съхранявайте вашите ключове сигурно и ги намирайте  
лесно с този удобен калъф за ключа, носещ гордо логото  
на Toyota Hybrid.

Лайстни за праговете и стелки
Нищо във вашия автомобил не е изложено на толкова груба 
употреба като мокета и праговете на вратите. Защитете ги  
от износване и прокъсване, като ги направите дори още  
по-стилни.
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040 Бял 070 Перлено бял§

1K0 Течен метал 1K3 Небесно синьо

3U5 Огнено червено§ 587 Бежов**

ЦВЕТОВЕ
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* металик § перлен ефект ** наличен от януари 2020г

ЦВЕТОВЕ

1F7 Сребрист*

209 Черен*

6X1 Патиниран бронз*
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СТАНД АРТНИ ДЖАНТИ

ДЖАНТИ И ТАПИЦЕРИИ

15" стоманени джанти с 
тасове (8 лъча) 
Стандартни за Comfort

16" алуминиеви джанти 
(10 лъча) 
Стандартни за Executive, 
Executive +

17" алуминиеви 
джанти в два цвята – на 
фрезован алуминий и 
черно (10 лъча)*
Стандартни за Luxury

18" алуминиеви джанти в 
два цвята – на фрезован 
алуминий и сив (5 лъча)§

Стандартни за Luxury +

 * Не се предлага за 1.6 Valvematic M/D S. § Не се предлага за 1.6 Valvematic 6 M/T.

15" стоманени джанти 
с тасове

16" стоманени джанти 
с тасове

16" алуминиеви джанти 
(5 лъча)

17" алуминиеви джанти 
(5 тройни лъча)

17" сребристи 
алуминиеви джанти  
(5 тройни лъча)

18" фрезовани алуминиеви 
джанти, частично черни  
(5 двойни лъча)

ОПЦИОНА ЛНИ ДЖАНТИ ( ОП Ц И ОН А Л Н И  ЗА  В С И Ч К И  Н И ВА )
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Частично кожена черна 
тапицерия с бежови шевове
Стандартна за Luxury, Luxury +

Черна текстилна 
тапицерия
Стандартна за Comfort

Черна текстилна тапицерия 
с ромбоидно щамповане
Стандартна за Еxecutive, 
Executive +

Тъмнокафява частично 
кожена тапицерия с 
бежови шевове
Стандартна за Luxury, 
Luxury +

Тъмнокафява текстилна 
тапицерия с бежови 
вложки
Стандартна за Comfort

Тъмнокафява текстилна 
тапицерия с бежови вложки, 
ромбоидно щамповани
Стандартна за Еxecutive, 
Executive +

ДЖАНТИ И ТАПИЦЕРИИ
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1,8 л бензинов хибрид  
e-CVT

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/Т

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/D S

Разход на гориво (по приложимите норми)

Разход на гориво, комбинирана скорост (л/100 км) 4,4–5,2 6,3–7,3 7,1–7,4

Разход на гориво, ниска скорост (л/100 км) 3,9–4,6 9,1–9,6 10–10,2

Разход на гориво, средно висока скорост (л/100 км) 4,4–5,7 6,3–7,0 6,5–6,6

Разход на гориво, висока скорост (л/100 км) 4,2–4,6 5,4–6,2 5,9–6,2

Разход на гориво, много висока скорост (л/100 км) 4,8–5,7 6,2–7,4 7,4–7,9

Препоръчително октаново число 95 и нагоре 95 и нагоре 95 и нагоре 

Fuel tank capacity (litres) 43 50 50 

Въглероден диоксид, CO2 (по приложимите норми)

Емисии на СО2, комбинирана скорост (г/км) 100-119 143-164 160-167

Емисии на СО2, ниска скорост (г/км) 89-104 203-217 228-230

Емисии на СО2, средно висока скорост (г/км) 101-130 143-159 146-150

Емисии на СО2, висока скорост (г/км) 96-105 121-140 133-139

Емисии на СО2, много висока скорост (г/км) 108–130 140-169 167–178 

Емисии на отработени газове (по регулация EC 715/2007, допълнена от EC 2017/1347AG)

Евро клас EURO 6 AG EURO 6 AG EURO 6 AG

Въглероден монооксид, CO (мг/км) 125 293,1 326,2

Въглеводороди, THC (мг/км) 16,3 18,7 18,4

Въглеводороди, NMHC (мг/км) 14 16,7 16,5

Азотни оксиди, NOx (мг/км) 2,3 13,5 6,2 

Нива на шума до (dB(A)) 68 69 69 

Разходът на гориво и CO2-емисиите се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на новия Европейски регламент за WLTP по регулация 
ЕС 2017/1151 и нейните приложими изменения. За всяка отделна конфигурация на превозното средство крайната консумация на гориво и стойностите на CO2 могат да бъдат изчислени 
въз основа на поръчаното опционално оборудване. Разходът на гориво и CO2-емисиите на вашия автомобил могат да се различават от измерените стойности заради фактори като стил на 
шофиране, пътна обстановка, трафик, състояние на автомобила, налягане на гумите, натоварване, брой пътници и др., които оказват влияние върху разхода на гориво и CO2-емисиите.  
За повече информация относно новия метод за тестване WLTP, моля, посетете: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light .

M/T = ръчна трансмисия M/D S = Multidrive S e-CVT = електронно управляема CVT-трансмисия. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛ
1,8 л бензинов хибрид  
e-CVT

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/Т

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/D S

Код на двигателя 2ZR-FXE 1ZR-FAE 1ZR-FAE

Тип 4-цил., редови 4-цил., редови 4-цил., редови 

Система на клапаните (газоразпр. механизъм) 16-кл. DOHC с VVT-i 16-кл. DOHC с Dual VVT-i 16-кл. DOHC с Dual VVT-i

Горивна система EFI EFI EFI

Работен обем (куб.см) 1798 1598 1598

Диаметър х ход на буталото (мм x мм) 80,5 x 88,3 80,5 x 88,3 80,5 x 88,3

Степен на сгъстяване 13,0:1 10,7:1 10,7:1

Макс. мощност (к.с. по DIN) 97 130 130

Макс. мощност (кВт при об/мин) 72/5200 97/6400 97/6400

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 72/5200 97/6400 97/6400

Системна мощност (к.с. по DIN) 121 - -

Системна мощност (кВт) 90 - -

Електродвигател отпред Хибридна батерия

Вид синхронен с постоянни магнити Вид EV-MNR01

Макс. мощност (кВт) 53 Номинално напрежение (V) 202

Макс. въртящ момент (Нм) 163 Брой модули 168

Капацитет (Ач) 6,5

ДИНАМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
1.8 l Petrol Hybrid 
Hybrid e-CVT

1.6 l Valvematic 
Petrol 6 M/T

1.6 l Valvematic 
Petrol M/D S

Макс. скорост (км/ч) 180 200 190

0–100 км/ч (сек) 11,0 9,7 10,2

Коефициент на аеродинамично съпротивление 0,282 0,282 0,282
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ТЕГЛО И ТЕГЛИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
1,8 л бензинов хибрид  
e-CVT

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/Т

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/D S

Максимално допустимо общо тегло (кг) 2935 3075 3130

Тегло празен автомобил (кг) 1310–1425 1185–1380 1340–1385

Макс. допустимо тегло на ремарке със спирачки (кг) 750 1300 1300

Макс. допустимо тегло на ремарке без спирачки (кг) 450 450 450

ОКАЧВАНЕ
1,8 л бензинов хибрид  
e-CVT

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/Т

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/D S

Front suspension MacPherson strut MacPherson strut MacPherson strut

Rear suspension Double wishbone Double wishbone Double wishbone

СПИРАЧКИ
1,8 л бензинов хибрид  
e-CVT

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/Т

1,6 л Valvematic бензин  
6 М/D S

Предно тип Макферсон тип Макферсон тип Макферсон

Задно с двойни носачи с двойни носачи с двойни носачи

СПЕЦИФИКАЦИИ
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1531 мм

1780 мм

14
35

 м
м

2700 мм

4630 мм

935 мм995 мм 1544 мм

1780 мм

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ седан с 4 врати

Радиус на завой (м) 10,4/10,8*

ИНТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ И ОБЕМ НА БАГАЖНИКА седан с 4 врати

2 седалки вдигнати: до покрива (литри) 471

Ширина на интериора (мм) 1510

Височина на интериора (мм) 1155

Широчина на багажника (мм) 1360

Височина на багажника (мм) 520

Дължина на багажника: 2 седалки вдигнати (мм) 1055

Товарен обем (м³) 0,47

ЕКСТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ седан с 4 врати

Дължина (мм) 4630

Ширина (мм) 1780

Височина (мм) 1435

Предна колея (мм) 1531

Задна колея (мм) 1544

Преден надвес (мм) 935

Заден надвес (мм) 995

Междуосие (мм) 2700

СПЕЦИФИКАЦИИ
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До 2050г. ние искаме да редуцираме 
емисиите на въглероден диоксид на нашите 
автомобили с до 90% спрямо нивата от 2010г. 
За да постигнем тази цел, ние ще стимулираме 
разработката на нови модели с ниски или 
нулеви СО2-емисии и ще направим всичко 
възможно, за да ускорим лансирането на 
такъв тип превозни средства.

НУЛЕВИ СО2-ЕМИСИИ ПРИ НОВИТЕ АВТОМОБИЛИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 1

Ние работим за създаването на по-екологични 
проекти и след това ги анализираме и 
усъвършенстваме, за да осигурим възможно 
най-малко въздействие върху околната 
среда в рамките на целия жизнен цикъл на 
автомобила*.

НУЛЕВИ СО2-ЕМИСИИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН 
ЦИКЪЛ НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2
Ние от Тоyotа се стремим да 
постигнем нещо повече от нулево 
въздействие върху околната  
среда – ние искаме да оставим света  
по-добър, отколкото го открихме. 
За да постигнем това, си поставихме 
шест предизвикателства, с които 
да се справим до 2050г. Всеки е 
зает да се бори със собствените си 
проблеми, но ние сме се посветили 
на идеята да създадем положително 
и устойчиво въздействие върху 
обществото и света като цяло.

За да сведем до минимум използването на 
вода, в нашите заводи започнахме да събираме 
дъждовна вода. Освен това разработихме 
методи за пречистване, така че отново да 
можем да използваме водата за собствени 
нужди.

МИНИМИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 4

Повече от 40 години ние работим 
по предизвикателството, наречено 
„рециклиране“, и благодарение на нашите 
усилия 95% от всяка Toyota могат да бъдат 
преработени и използвани повторно. В 
допълнение, ние предлагаме иновативни 
начини за връщане на вашия автомобил, 
когато той достигне „края на жизнения си път“.

УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ОБЩЕСТВО, 
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЦИКЛИРАНЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5

За повече информация относно 
Екологичните предизвикателства  
Toyota 2050г, моля, посетете или се 
свържете с местния дилър на Тоyota.

*  LCA-методологията на Toyota, която прилагаме при нашите леки автомобили, е прегледана и 
одобрена от TÜV Райнланд, както и сертифицирана по стандартите ISO14040/14044.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА TOYOTA 2050 –  
НИСЪК РАЗХОД , НИСКИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
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За намаляване на въглеродните емисии в нашите 
заводи ние се фокусираме върху подобряване на 
технологиите, които използваме, и преминаваме 
към алтернативни източници на енергия. Ние 
сме решени да постигнем по-висока енергийна 
ефективност при нашите съоръжения, да 
интегрираме възобновяеми енергийни източници 
като слънцето и вятъра, както и енергия с ниски 
въглеродни емисии като водородната.

НУЛЕВИ СО2-ЕМИСИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3

За да бъде гарантирано запазването на 
качеството, характерно за Toyota, за вашия 
автомобил се използват само одобрени 
оригинални компоненти. 

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Всички автомобили Toyota са проектирани за 
минимални разходи по поддръжката.

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Вашата Toyota ще се нуждае от „проверка на 
здравословното състояние“ поне веднъж на 
2 г. или 30 000 км (което настъпи по-рано). 
Междинен преглед се налага всяка година или 
след изминаването на 15 000 км.

КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗИРАНЕ

Специалната грижа за хибридната батерия§ 
на годишна база или 15 000 км (което настъпи 
по-рано) покрива до 10-ата година от първата 
регистрация на автомобила.

ПРОГРАМА HYBRID SERVICE

Оригиналните аксесоари на Toyota са 
създадени със същата грижа и внимание като 
автомобилите Toyota. Всички аксесоари 
получават 3-годишна гаранция, ако бъдат 
поръчани с автомобила.

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Наслаждавайте се на пълно спокойствие при 
шофиране, като разчитате на пътна помощ 
Toyota Eurocare в 40 европейски държави за 
период от 3 години§§.

TOYOTA EUROCARE

Сложната система за сигурност успява да 
издържи на взискателния тест за 5-минутна 
атака от крадци.

ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ

Всяка нова Toyota стандартно идва с гаранция 
от 6 г. или 200 000 км (което настъпи първо)§, 
която покрива всички производствени 
дефекти**.

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

За да можем да съществуваме в хармония с 
останалата част от света, ние организираме 
залесяване и засаждане на дървета, създаваме 
зелени градски площи и стимулираме други 
екологични инициативи, както в нашите 
собствени бази, така и сред дивата природа. 
Нашата цел е да създадем общество, в което 
хората и природата съжителстват в хармония.

УСТАНОВЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ НА ОБЩЕСТВО В 
ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 6

За допълнителна информация, моля, посетете www.toyota-europe.com/service-and-accessories

§ Консултирайте се с вашия дилър за специфични подробности относно сервизната програма за хибриди на Toyota.
◊ Проверете при вашия дилър пълни детайли около гаранцията. ** Транспортът до най-близкия оторизиран сервиз на Toyota 
също ще бъде покрит. В допълнение 3-годишна гаранция без ограничение в километрите покрива производствени дефекти 
по боята. Всяка нова Toyota разполага с 12-годишна гаранция (не важи за товарни автомобили) срещу корозия на панелите на 
каросерията, причинена от производствен дефект или лош материал. §§ Белгия 5 години, Португалия и Дания 1 година. 
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Доколкото ни е известно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на отпечатването й. Подробности за техническите спецификации и оборудването, които са представени в 
настоящата брошура, могат да зависят от местните условия и изисквания и по тази причина може да се отличават от тези на моделите, които се предлагат във вашия регион. Моля, изискайте 
от вашия локален дилър на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за вашия регион. • Действителните цветове на каросерията 
може да се различават от тези на отпечатаните в тази брошура снимки. • Четимостта на QR® кодовете в тази брошура зависи от използваното сканиращо устройство. Toyota не носи 
отговорност в случай, че не може да сканирате QR® кодовете. • Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя каквито и да било подробности за техническите спецификации 
и оборудването без предизвестие. • Авторските права от 2019 г., запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана без 
предварително писмено одобрение от Тойота Балканс ЕООД.
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